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Teresa Raga Sorlí, secretària interventora de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de
2022, adoptà l’acord que copiat de l’esborrany de l’acta diu així:
Punt. 9.1. Aprovar l’expedient per a la contractació de les obres de reforma i ampliació del
carrer Soldevila (exp.: 01 04 007 2400 2022_394).
“Proposta de la Regidoria d’Urbanisme
L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (LCSP), disposa que la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requereixen la tramitació prèvia del corresponent expedient que s’ha d’iniciar per l’òrgan de
contractació amb la motivació de la necessitat del contracte en els termes de l’article 28 de l’esmentada
llei.
Vist que l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt té la necessitat d’iniciar un procediment de contractació
de les obres de reforma i ampliación de la urbanització básica i execució complementària del carrer
Soldevila.
Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les seguidament detallades:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: Obres de reforma i ampliació de la urbanització bàsica i execució de la
urbanització complementària del carrer Soldevila
Procediment de contractació: obert simplificat

Procediment de contractació: obert

Codi CPV: 45233222-1
Valor estimat del contracte: 99.698,68 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 99.698,68 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 120.635,40 €
Durada de l'execució: 12 setmanes
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria-Intervenció municipal, i de
conformitat amb el que estableix la disposición adicional segona de la LCSP, el regidor d’Urbanisme
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per la reforma i
ampliació del carrer Soldevila amb un pressupost de NORANTA NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT
EUROS AMB SEIXANTA VUIT CÈNTIMS (99.698,68 €) més VINT MIL NOUC-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (20.936,72 €) corresponents al 21%d’IVA.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de
regir el contracte i el procés d’adjudicació.
TERCER. Aprovar l’autorització (A) de la despesa corresponent a l’exercici 2022 amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries de “Reforma del carrer Soldevila” 1531.60901 i 1531.60900 per un import de
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CENT VINT MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC CUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (120.635,40 €),
(Referència núm.: 220220004608 i 220220004609).
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QUART. Iniciar el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci de licitació al
perfil del contractant d’aquest Ajuntament el present acord.”

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,
adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret d’Alcaldia
núm.: 229 de 5 de juliol de 2019 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.:
CVE 2019026861 el dia 29 de juliol de 2019.
I perquè així consti, s’estén el present certificat, amb el vistiplau de l’ alcalde a l’empara de
l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i a reserva del text definitiu de
l’acta.
Vist i plau
L’alcalde acccidental

Frederic Marí Casanovas

La Pobla de Claramunt, data de la signatura electrònica
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